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ชื่อผลงาน การประเมินโครงการโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง 
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บทคัดย่อ 
 
 การประเมินในคร้ังนี้มีความมุ่งหมายเพื่อประเมินโครงการโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง
โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ จังหวัดระนอง กลุ่มที่ใช้ในการประเมินในคร้ังนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร 
ครูผู้สอน บุคลากรอ่ืนในสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษา และนักเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านเขา
นิเวศน์ สังกัดเทศบาลเมืองระนอง จังหวัดระนอง ปีการศึกษา 2559 โดยผู้บริหาร ครูผู้สอน บุคลากร
อ่ืนในสถานศึกษา และกรรมการสถานศึกษา ใช้กลุ่มประชากร ส่วนนักเรียน ใช้เกณฑ์การก าหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างของ เครจซี่ และมอร์แกน ได้กลุ่มตัวอย่าง 226 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น 
(Stratified Random Sampling) และเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบประเมิน มี
ลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการประเมิน สรุปได้ดังนี ้
 1.   ด้านบริบท ผลการประเมิน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า 3.51 ทุกข้อ ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 2. ด้านปัจจัยเบื้องต้น ผลการประเมิน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า 3.51 ทุกข้อ ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 3. ด้านกระบวนการด าเนินงาน ผลการประเมิน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า 3.51 ทุกข้อ ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 
 4. ด้านผลผลิต 
  4.1 ผลประเมินจากผู้บริหาร ครูผู้สอน บุคลากรอ่ืนในสถานศึกษา และกรรมการ
สถานศึกษา ผลการประเมิน อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า 3.51 ทุกข้อ ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
  4.2 ผลประเมินจากนักเรียน ผลการประเมิน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า 3.51 ทุกข้อ ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 
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Abstracts 

 This evaluation was intended to evaluate a democratic example school, Ban khao niwet 
municipal school, Ranong province. The groups used in this evaluation were: administrators, 
teacher, other personnel in the institution, school board and student in the academic year 2017 of 
Ban khao niwet municipal school, Ranong Municipality, Ranong Province. Use population with 
administrator, teacher, other personnel in the institution and school board, Use the sample size of 
Craig and Morgan with student, 226 samples were stratified random sampling. The tools used to 
collect data were the evaluation form, the scale was estimated at 5 levels: most much moderate 
little least. Statistics used in data analysis were percentage mean and standard deviation. 
 The evaluation results were as follows: 
 1. Context evaluation results were at a high level, the mean was 4.33, pass the evaluation 
criteria and considering each item, it was found that the average was higher than all 3.51. Pass the 
evaluation criteria. 
 2. Input evaluation results were at a high level, the mean was 4.41, pass the evaluation 
criteria and considering each item, it was found that the average was higher than all 3.51. Pass the 
evaluation criteria. 
 3. Process evaluation results were at a high level, the mean was 4.38, pass the evaluation 
criteria and considering each item, it was found that the average was higher than all 3.51. Pass the 
evaluation criteria. 
 4. Product evaluation. 
  4.1 Appraisal results from administrators, teacher , other personnel in the institution 
and school board, evaluation results were at a high level, the mean was 4.44, pass the evaluation 
criteria and considering each item, it was found that the average was higher than all 3.51. Pass the 
evaluation criteria. 
  4.2 Appraisal results from student, evaluation results were at a high level, the mean 
was 4.46, pass the evaluation criteria and considering each item, it was found that the average was 
higher than all 3.51. Pass the evaluation criteria. 


